
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Idé- och 

Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland,  

onsdagen den 21:a september 2016 
 
 

Plats: Nya IoU-lokalen, Karlitplan 2, Karlholm 

 

Närvarande: Gunnar Jansson, Marie Trana Andersson, Magnus Johansson, Per-Arne Juhlin, Kerstin Forsblom och Jens Hillbom 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes, lägger till Utegym på punkt 10. 

 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gås igenom.  

Frågan från mötet den 8 juni angående: ska vi jobba vidare med ytterligare etablering av äldre/demensvård i 

Karlholm? tas med till ett separat möte för att diskutera.  

 

4. Ekonomi 

Magnus Johansson rapporterade att det nu finns 88.000 kr på IoU:s konto och att det ska komma in ytterligare 

10.289 kr för förstudie Tämnarån. 

Marie Berglund och Erika Lager ska tillsammans gå igenom Bagarstugans ekonomi för att se vad som kan göras så 

Bagarstugan inte går med förlust. 

 

5. Tillverka Försäljningsstånd 

Gunnar inventerar vad som behövs för att tillverka 1 st. hus och 5 st. enklare försäljningsstånd. 

 

6. Skateboardpark 

Jennie Bergström har dragit igång en tråd angående en skateboardpark i Karlholm. Jennie har fått bra respons från 

Tierps Kommun. Förslaget från Jennies sida är att anlägga parken nedanför Equmeniakyrkan på gamla 

fotbollsplanen. Per-Arne Juhlin följer upp med Jennie till nästa möte. 

 



 

 

7. Bidragsansökningar 

IoU lämnar in ansökan om investeringsbidrag för ny matta och ommålning av väggar och fönster i Bagarstugan. 

Likaså till ny papp och tegel på taket och en luftvärmepump. 

IoU ansöker också om årsbidrag på 15.000 kr. 

 

8. Inköp båt 

Styrelsen godkänner inköp av båt plus båtvagn för att använda till dammens olika projekt såsom i och upptag av 

vedtunnor på sista april m.m. Kostnad 5.000 kr.  

 

9. Skrivelser 

IoU har fått avslag angående ansökan om driftbidrag. Avslag enligt kommunstyrelsens delegationsordning A 102 D. 

 

10. Rapporter 

Dammen: 

Möte ordnas med Peter Bergström, Per-Arne Juhlin och Gunnar Jansson som diskuterar genomförandet av 

byggnationen av broarna till och från ön i dammen.  

Möte ordnas med Thomas Kihlström angående de punkter som är kvar på kvarntorget. Såsom trasig stolpe, 

montera P-skyltar på parkeringsplatserna, bommar som hindrar infart från Smedsgatan och tillhörande skyltning om 

förbud mot passage mm. 

 

Lekplats: 

Arbetet med lekplatsen fortskrider och invigningen planeras till den 8 oktober. 

 

Grannsamverkan: 

IoU hjälpte till med uppstarten av ett möte. 

 

Besök från Kitzbûheler Alpen: 

Uppskattat möte. 

 

Utegym: 

Jens Hillbom och Per-Arne Juhlin fortsätter jobba ihop en grupp för ett utegym. 

 

11. Övriga frågor 

Kerstin åker på bidragsansökningsutbildning på Tierps Kommun den 6 oktober. 

Kerstin informerar om tankar och idéer om kommande Julmarknaden. 

IoU lämnar uppdrag till Kultur och Guidegruppen om att sätta upp informationsskyltar vid ramsågen bakom 

kvarnen och vid milstolpen som ligger mot blivande parkområdet vid dammen.  

Frågan har inkommit till IoU:s styrelse om karlholm.nu hemsidas vara eller icke vara i framtiden. Styrelsen tror på en 

framtid för sidan, men att den skulle behöva moderniseras och delvis göras om. Var och en i styrelsen tar hem 

frågan och funderar över vad som kan göras.   



 

 

 

12. Nästa möte 

20 oktober kl 18:00 i nya IoU lokal. 

 

13. Avslutning 

Ordföranden tackar för kvällens möte. 

 

Vid protokollet  Justeras 

Dag som ovan 

 

__________________________ ____________________________________ 

Marie Trana Andersson  Gunnar Jansson 


